
سرچ مقدماتی در پابمد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان

فاطمه گودرزی 
کارشناس ارشد 
مدیریت اطالعات
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نحوه جستجو در پابمد

Search
Simple (Basic)

Advance
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Tag

Tag:درکهجستجوکردنمحدودبرایهستندکاراکترهایی
در.دمیشونتایپواژهکلیدباایفاصلههیچبدونکروشه
Advanceدرجستجوفیلدهرازایبهپابمد Searchیک
Tagداردوجود.
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Simple Searchدرtagاستفاده از 
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مثال
Cell................................................................................................................................در آنها باشدCellمنابعی را بازیابی میکند که کلید واژه 

Cell[ti].............................................................................................................در عنوان آنها باشدCellمنابعی را بازیابی میکند که کلید واژه 

..………Cell[tiab]........................................................................در عنوان و چکیده آنها باشدCellکلیدواژهمنابعی را بازیابی میکند که 

.…………Harrison[au]..................................................................در نام پدید آورنده باشدهریسونمنابعی را بازیابی میکند که کلیدواژه 

:نکته

به بعد نام کامل افراد در پابمد وارد شد، پس با نام مخفف جستجو میکنیم که همه ی سالها 2002از سال 
:را شامل شود

Hary[au]  
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عنوان

جعبه جستجو
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راهنمای 
داستفاده پابم

جستجوی 
پیشرفته

کتابچه 
راهنمای پابمد

دریافت فضای
مجازی 
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های پایگاه
NCBIدیگر 

سرعنوانهای 
موضوعی 
پزشکی

جستجوی 
مجالت
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عملگرهای بولی

Pregnancy AND smoking
ه دراين مثال به مقاالتی نياز است که هر دو واژه در يک مقال

.باشد
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Diet OR nutrition
.دراين مثال به مقاالتی نياز است که هريک از واژه ها را شامل شود
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Cancer NOT child
و کلمه است ستجو تنها شامل کلمه اول ل جدر اين مثا

.می شودبعدی از نتايج حذف 
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يک يا دو  واژه را در محل مخصوص تايپ کنيد 
.را کليک کنيدsearchسپس دگمه 

M.shirazi Pubmed seminar 13



M.shirazi Pubmed seminar

نگاهی نزديک تر بر شروع يک جستجو در مدالين

Enter search 
terms here

Then press the 
search button
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نتيجه جستجو

عنوان مقاله

نویسنده

عنوان مجله
سال نشر
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تغییر شکل 
ت نمایش مشخصا

مقاالت
ر ترتیب مقاالت ب

:اساس
ذخیره نتیجه
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نتیجه بر اساس
سال انتشار

جستجو واژه در 
عنوان مقاالت

مقاالت فول 
تکست

جستجوی واژه در 
سایر پایگاهها

ساختار جستجو

فعالیتهای انجام
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فيلتر کردن نتايج جستجو



نوع دسترسی نتايج جستجو

فولتکست با پرداخت 

هزینه 

فقط چکیده مقاله

فولتکست رایگان



ارسال نمايش چکيده مقاله واطالعات ک تابشناختی ، ذخيره و
مقاالت

M.shirazi Pubmed seminar

مشخصات 

مقاله و چکیده

نوع انتشار و 

موضوعات مش

دسترسی به متن مقاله

مقاالت مرتبط

مقاالت رفرنس دهنده
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field -specific searching
جستجو در فيلدهای مخصوص

ونشرالس/مقالهزبان/مقالهعنوان)مانندمخصوصيفيلدهايدرجستجوباراخودجستجويدامنهتوانيدمي
ننظايروMeSHاصطالحنامهموضوعهاي

 
.نماييدمحدودترا

مقالهعنواندرجستجو•

food[ti] AND drug[ti]

مقالهزباندرجستجو•
common cold[ti] AND eng[la]

مقالهنشرتاريخدرجستجو•

gene therapy[ti] AND 2000:2002[dp]

MeSHپزشكياصطالحنامهدرجستجو•

breast neoplasms[mh]
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پر كاربرد ترین نشانه هاي فیلد
Affiliation [AD]
All Fields [ALL]
Author [AU]
Corporate Author
[CN]
Entrez Date
[EDAT]
Filter [FILTER]
First Author Name
[1AU]
Full Author Name
[FAU]
Grant Number
[GR]
Investigator [IR]
Issue [IP]
Journal Title [TA]
Language [LA]
Last Author [LASTAU]
MeSH Date [MHDA]
MeSH Major Topic [MAJR]
MeSH Subheadings [SH]
MeSH Terms [MH]
NLM Unique ID [JID]
Other Term [OT]

Personal Name as Subject
[PS]
Pharmacologic Action MeSH
Terms [PA]
Place of Publication
[PL]
Publication Date
[DP]
Publication Type
[PT]
Publisher Identifier
[AID]
Secondary Source
ID [SI]
Subset [SB]
Substance Name
[NM]
Text Words [TW]
Title [TI]
Title/Abstract
[TIAB]
Transliterated Title
[TT]
Volume [VI]
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:نکته

:استفاده میکنیم:( )دونقطهبرای محدود کردن نتایج جستجو به سال از 

2012:2013[dp]

2012:2012[dp]…………………………

محدود کردن نتایج جستجو به یک سال خاص

:جستجوی عبارت

”heart disease“:                                                     استفاده از کوتیشن
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PMID
PubMed indexed for Medline

ر شده دایندکسشماره اختصاصی به هر منبع 
پابمد

24



منطقیعملگرهای
NOT...................کنارگذاشتن

OR.....................اجتماع ریاضی

AND ...................اشتراک ریاضی

stop wordعملگرها باید با حروف بزرگ تایپ شوند، اگر کوچک تایپ شوند 
.آیند و ارزش جستجو نخواهند داشتنمیمحسوب شده و اصالً به حساب 

.باید با یک فاصله از عقب و یک فاصله از جلو تایپ شوندعمگرها
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مثال

Cell[ti] Not Jason[au]

Cell[ti] AND Jason[au]

Cell[ti] AND RYFA.[au]
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مثال

در نام کلید واژه دیوید در عنوان و چکیده،  cellکلید واژه زیر منابعی را بازیابی میکند که فرمول 
.محدود باشد2013تا 2012پدیدآورنده و منبع به سالهای 

cell[ti] AND David[au] AND 2012:2013[dp]
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تشریح صفحه نتایج جستجو
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PMC  بخشی ازNCBI
است که به شما متن 
کامل منابع را به صورت

.رایگان میدهد
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 free fullو  full text availableتفاوت 
text available

Full text available تمام متن آن آماده است ولی
ا رایگان نیست و بر روی پایگاهی است که دانشگاه م

.اشتراک آن را ندارد

Free full text available متن کامل مقاالت از طریق
.قابل دانلود استپابمد
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